
  Poznań dnia 03.09.2021r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
Błękitna Wstęga Jeziora Kierskiego 2021

Nazwa regat. Błękitna Wstęga Jeziora Kierskiego 2021
 Klasy. W regatach mogą brać udział wszystkie jachty jednokadłubowe. Ustala się następujące 

klasyfikacje: OPEN, jachty do trzech metrów, jachty do pięciu metrów, jachty do siedmiu 
metrów i jachty do dziewięciu metrów długości.

Termin. 11 wrzesień 2021r 
Miejsce regat. Poznań - Kiekrz - Jezioro Kierskie 
Organizator. Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski przystań JKW Poznań; ul. Wilków 

Morskich 17/19, 60-480 Poznań.
Przepisy. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w "Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycja 2021-2024"; przepisami PZŻ; instrukcją 
żeglugi; niniejszym zawiadomieniem o regatach. 

Zgłoszenia. Zawodnicy zgłaszani do regat muszą posiadać i okazać ubezpieczenie OC;
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 11.09.br. w biurze regat JKW ul. Wilków 
Morskich 17/19 Poznań w godzinach 10:00 – 11:00 na udostępnionych drukach. Druk jest 
dostępny na stronie WOZŻ (www.wozz.poznan.pl/dokumenty/) 

Program regat. 11.09.2021r. (sobota) godz. 12:00 start do wyścigu. 
Zakończenie odbędzie się zaraz po mecie i przygotowaniu wyników przez KS

Wpisowe do regat. 0zł
Instrukcja żeglugi. Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat 
Punktacja. Ustala się następujące klasyfikacje: OPEN, jachty do trzech metrów, jachty do pięciu 
metrów, jachty do siedmiu metrów i jachty do dziewięciu metrów długości.
Rozpatrywanie protestów. Ze względu na stan epidemii zawodnicy są zobowiązani do dostosowania

się do zaleceń zespołu protestowego. Obowiązuje nakaz zakrywania twarzy oraz dezynfekcji
rąk podczas przebywania w pomieszczeniu zamkniętym. 

Nagrody: Zwycięska załoga otrzymuje przechodnią ,,Błękitną Wstęgę” Trzy najlepsze załogi w 
każdej klasie otrzymają nagrody.

Odpowiedzialność. Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie 
zawinione. 

Zabezpieczenie trasy. Wszystkie łodzie asekuracyjne muszą posiadać akredytację otrzymaną przez 
organizatora. 

Prawo do wizerunku. Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne 
wykorzystywanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii, 
filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie trwania regat i ich reprodukcji we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. 

Osoby kontaktowe. 
JKW Poznań Maciej Jankowski maciej.jankowski@op.pl t:502343008  
WOZŻ Poznań Dariusz SIBILSKI d.sibilski@op.pl t:602634679

Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani JKW są zobowiązane stosować się do zaleceń
wynikających z obowiązujących przepisów epidemicznych RP 

WOZŻ Poznań
Dariusz SIBILSKI
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